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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ενδιάμεσων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων : 28 Αυγούστου 2012
Νόμιμος Ελεγκτής : Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ 10741
Ελεγκτική Εταιρεία : BAKER TILLY HELLAS AE ΑΜ ΣΟΕΛ 148
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : Με σύμφωνη γνώμη

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική  ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση
και τα αποτελέσματα της AS COMPANY AE. Συνιστούμε επομένως  στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή

AS COMPANY Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 Ιανουαρίου έως  30 Ιουνίου 2012

με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις 
καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22949/06/Β/90/107    Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2012 31.12.2011 1.1 έως 1.1 έως 1.4 έως 1.4 έως
30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7.413.173,02 7.569.191,65
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 27.311,87 36.486,48 Κύκλος εργασιών 8.701.816,20 9.728.651,62 3.342.810,22 5.144.270,86
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 401.936,93 353.316,95 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 4.377.164,61 5.164.334,33 1.578.140,71 2.596.497,26
Αποθέματα 3.663.578,77 3.635.125,65 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
Απαιτήσεις από πελάτες 12.026.934,85 10.267.145,07 και επενδυτικών αποτελεσμάτων 672.988,97 1.587.533,03 -46.285,66 678.482,60
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.531.659,92 5.938.467,87 Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων 702.923,12 1.557.107,33 -32.971,18 675.035,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.064.595,36 27.799.733,67 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 613.687,90 1.241.355,72 -788,73 549.771,42

   - Ιδιοκτήτες μητρικής 613.687,90 1.241.355,72 -788,73 549.771,42
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    -Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00

Μετοχικό κεφάλαιο 8.313.146,00 8.313.146,00 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 10.535.097,75 9.921.409,85 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 18.848.243,75 18.234.555,85 μετά από φόρους (Α) + (Β) 613.687,90 1.241.355,72 -788,73 549.771,42

   - Ιδιοκτήτες μητρικής 613.687,90 1.241.355,72 -788,73 549.771,42
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00    -Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 18.848.243,75 18.234.555,85

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €υρώ) 0,0281 0,0567 0,0000 0,0251
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.065.600,00 1.065.600,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.037.185,75 1.031.317,93 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 593.400,00 3.069.200,00 επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 883.258,63 1.805.799,16 58.450,80 788.253,15
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.520.165,86 4.399.059,89
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 9.216.351,61 9.565.177,82

3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 28.064.595,36 27.799.733,67 Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ

30.06.2012 30.06.2011
4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου

Ποσά εκφρασμένα σε €υρώ (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 18.234.555,85 17.560.669,09
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

1.1 έως 1.1 έως (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 613.687,90 1.241.355,72
30.06.2012 30.06.2011 Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00

Λειτουργικές δραστηριότητες Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στη καθαρή θέση 0,00 0,00
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 702.923,12 1.557.107,33 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
Πλέον / μείον προσαρμογές για : (30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα) 18.848.243,75 18.802.024,81
Αποσβέσεις 210.269,66 218.266,13Αποσβέσεις 210.269,66 218.266,13
Προβλέψεις 270.556,49 -30.000,00
Συναλλαγματικές διαφορές 4.067,54 -170.707,42 5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας -77.943,96 162.489,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 47.620,05 99.951,64 1.
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης :
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -28.453,12 1.207.661,73 2.
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.451.047,56 216.201,31
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 121.094,76 -382.001,24
Μείον : 3.
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -47.620,05 -99.951,64
Καταβλημένοι φόροι -101.634,97 -174.286,80
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -350.168,04 2.604.730,07 4.

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 5.
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -45.076,42 -168.835,44
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών τίτλων (μετοχών) 0,00 0,00 6.
Τόκοι εισπραχθέντες 77.799,08 70.639,24
Μ ί θέ 0 00 0 00

Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των
οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Έχουν τηρηθεί όλες οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2011.

Δεν υπήρξαν εταιρικά γεγονότα όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου και αναδιοργάνωση, ούτε διακοπή
εκμετάλλευσης.

Δεν υπήρξε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της Εταιρείας και τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσης είναι απολύτως συγκρίσιμα.

Η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές καταστάσεις της περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.

Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν ή ενδέχεται 
να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και κατά συνέπεια δεν έχουν σχηματισθεί οποιεσδήποτε επ΄αυτών
προβλέψεις εκτός αυτών που αναλύονται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις Έχουν ήδη σχηματισθεί λοιπές προβλέψεις οι οποίες ανέρχονται σε €Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 32.722,66 -98.196,20
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισροές από δικαιώματα μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικής 0,00 0,00 7.
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 0,00 74.900,00
Εξοφλήσεις δανείων -475.800,00 -534.600,00 8.
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -38.938,44 -49.674,38
Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 -15.138,87
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -514.738,44 -524.513,25
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
 και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) -832.183,82 1.982.020,62 9.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 4.834.018,90 3.905.610,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 4.001.835,08 5.887.631,00

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2012 α) Έσοδα 0,00
β) Έξοδα 0,00
γ) Απαιτήσεις 0,00
δ) Υποχρεώσεις 0,00

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2005 έως 2010, έχει σχηματίσει προβλέψεις διαφορών
φορολογικού ελέγχου συνολικού ύψους € 285.000,00. Για τη χρήση 2011 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών που
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και έλαβε από τον Νόμιμο Ελεγκτή, με ημερομηνία 31 Μαΐου 2012, Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. (Βλ. Σημείωση 5.8 στις οικονομικές καταστάσεις).

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 71 εργαζομένους στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 71 εργαζόμενους, στο
τέλος αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Έχουν σχηματισθεί προβλέψεις αποζημίωσης του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ύψους €
242.595,21.

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη
λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:

προβλέψεις, εκτός αυτών που αναλύονται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις. Έχουν ήδη σχηματισθεί λοιπές προβλέψεις οι οποίες ανέρχονται σε €
2.241.809,74. (Βλ. Σημείωση 5.6 στις οικονομικές καταστάσεις).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
) χρ ς ,
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 359.899,59
στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0,00

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΑΔΤ  ΑΒ  691316

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΑΔΤ  AH 181790

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΑΔΤ  ΑΕ  032224

Aρ. Αδείας : 0019079 A' Tάξεως


